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Sunrush  in  Borger-‐Odoorn  
Woordvoerders:  Metze  Geertsma  en  Jenine  Bijker  

Besluitvormende  raadsvergadering  11  oktober  2018  
We  spreken  vanavond  over  een  sunrush  in  plaats  van  een  goldrush.    

We  hebben  een  belangrijke  opgave  in  de  energie  transitie.  De  PvdA  is  van  mening  dat  dit  niet  zozeer  
een  technische  opgave  is  maar  vooral  een  maatschappelijke  opgave.  Een  maatschappelijke  opgave  
met  impact  op  de  leefomgeving.    

Vandaag  worden  worden  we  als    raad  gevraagd  om  een  keuze  in  deze  maatschappelijke  opgave  in  
het  bijzonder  of  we    bestemmingsplannen  kunnen  vaststellen  voor  de  realisatie  van  zonneparken.  
Het  vanavond  dan  ook  om  een  afweging  in  de  Ruimtelijke  Ordening  en  afweging  die  wij  maken  aan  
de  hand  van  het  Beleidsplan  Zonneoogst  zoals  we  dat  als  raad  hebben  vastgesteld.    

Om  maar  direct  met  de  deur  in  huis  te  vallen  het  Beleidsplan  Zonneoogst  is  voor  ons  het  kader,  Goed  
begonnen,  maar  slecht  afgemaakt.  

De  Partij  van  de  Arbeid  heeft  een  aantal  punten  die  meetellen  in  de  afweging  of  het  voorliggende  
plan  voldoet  aan  de  criteria  als  genoemd  in  het  beleidsplan  te  weten:  

1.  Maatschappelijk  belang  

•   Uitdaging  duurzame  energie    
•   Versterken  van  de  lokale  economie    
•   Landschappelijke  inpassing      

2.    Participatie  

   Uitgangspunt  van  Zonneoogst  

3.  Draagvlak  

Is  er  voldoende  draagvlak  bij  betrokkenen?  

De  opgave  
We  moeten  met  z’n  allen  stappen  zetten  op  weg  naar  duurzame  energie.  Dat  bewustzijn  komt  
gelukkig  steeds  meer.  Dat  blijkt  ook  uit  de  vele  insprekers  van  vorige  week  en  de  vele  zienswijzen  die  
zijn  ingediend.  De  meeste  sprekers  en  indieners  zijn  zich  heel  goed  bewust  van  de  noodzaak  van  
andere  vormen  van  energie.  Veel  mensen  zijn  er  niet  op  tegen  dat  het  in  hun  eigen  omgeving  komt.  
Maar:  we  kunnen  onze  inwoners  niet  overvragen.  In  de  haast  die  er  nu  is,  lijkt  dat  wel  te  gebeuren.  
De  indieners  voelen  zich  overwegend  niet  gehoord,  niet  betrokken,  hebben  geen  inbreng  gehad  en  
zijn  niet  blij  met  de  omvang.    

De  druk  van  de  subsidie  deadline  lijkt  ten  koste  te  gaan  van  zorgvuldige  ruimtelijke  afweging,  van  
deelname  van  inwoners  en  van  regionale  afstemming.  Het  college  gaat  als  een  stoomwals  door  de  
procedure  heen.  In  december  stellen  we  beleid  vast  en  nog  geen  drie  kwart  jaar  later  mag  de  raad  al  
belsluiten  over  een  vijftal  plannen  de  helft  van  de  toegelaten  mogelijkheden  

Het  stappenplan  zoals  we  dat  met  elkaar  in  het  beleidplan  zonne-‐oogst  in  december  hebben  
besproken  is  wat  betreft  de  PvdA  niet  zorgvudig  doorlopen.  Wij  zien  bijvoorbeeld  in  het  procedure  
schema  een  aantal  stappen  die  wat  ons  betreft  niet  voldoende  zijn  toegelicht  tijdens  de  orienterende  
bijeenkomst,  hoewel  we  daar  wel  om  hebben  gevraagd.  Met  name  stap  drie  is  van  belang  
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Gegadigden  kunnen  een  principe  plan  indienen  dat  o.a    moet  bestaan  uit  een  beschrijving  van  het  
plan  en  ook  uit  een  plan  van  aanpak  voor  het  krijgen  van  voldoende  draagvlak  moet  daar  een  
onderdeel  van  zijn.  

Op  basis  van  deze  stap  hebben  wij  als  PvdA  toch  wel  minimaal  de  verwachting  gekregen  dat  er  een  
plan  van  aanpak  is  voor  het  verkrijgen  van  draagvlak  en  dat  op  basis  van  dat  plan  van  aanpak  het  
college  ook  een  rapportage  zou  uit  gaan  brengen  over  het  draagvlak  bij  elk  van  de  plannen,  zodat  we  
als  raad,  ook  op  basis  van  informatie  van  het  college,  konden  concluderen  of  er  draagvlak  is.  
Dergelijke  plannen  hebben  we  niet  gezien  en  van  het  college  hebben  we  geen  rapportage  gekregen  
over  het  vermeende  draagvlak.  College  mogen  we  nu  al  vast  voor  de  evaluatie  van  het  beleidsplan  
Zonne-‐oogst  aangeven  dat  wij    mening  zijn  dat  het  college  het  draagvlak  moet  toetsen  door  middel  
van  rapportage.  En  nog  een  gradatie  verder  dat  het  college  zelf  ook  een  rol  moet  nemen  in  het  
proces  tot  het  komen  van  draagvlak.  De  positie  van  de  inwoners  van  ionze  gemeeten  moet  beter  
worden  geborgd.  Nu  is  het  wel  heel  erg  over  gelaten  aan  de  initiatiefnemers.  Wat  de  PvdA  betreft  
een  gemiste  kans.    

En  zo  missen  wij  wel  meer  kansen.  De  kansen  om  iets  te  doen  aan  erenrgiearmoede  en  de  steeds  
groter  wordende  tweedeling  in  de  maatschappij  ingegeven  door  de  energiebelasting  op  landelijk  
niveau  en  door  het  ontbreken  van  voldoende  participatie  op  het  lokaal  niveau.    We  missen  ook  de  
kans  om  de  inwoners  gerust  te  stellen  over  de  effecten  van  zonneparken  in  de  vorm  van  
geozndheidsrisico’s  zoals  straling  en  zware  metalen.  We  zullen  samen  met  andere  parijen  daar  
vanavond  ook  een  motie  over  in  dienen.  Ook  hebben  we  geen  duidelijk  antwoord  gekregen  op  onze  
vragen  over  het  verwijderen  van  de  zonnepanelen  aan  het  eind  van  de  levenduur.  Betalen  alle  
inwoners  van  onze  gemeente  straks  voor  verwijdering  of  de  eigenaren  van  de  parken?  

Plan  Daalkampen  
1.  Maatschappelijk  belang  
a.  uitdaging  duurzame  energie  

Voor  alle  plannen  van  vanavond  geldt  voor  de  PvdA  dat  het  opwekken  van  duurzame  energie  een  
belangrijke  prioriteit  heeft  voor  de  gemeente  Borger-‐Odoorn.  

b.  Versterken  van  de  lokale  economie  à  het  initiatief  is  afkomstig  van  een  lokale  initiatiefnemer  
inwoner  van  onze  gemeente  

c.  Landschappelijke  inpassing  
Heeft  de  initiafnemer  een  goed  plan  voor  landschappelijke  inpasingneergelegd?  De  initiatiefnemer  
heeft  veel  moeite  genomen  om  het  plan  zo  aan  te  passen  dat  tegen  de  bezwaren  rond  de  inrichting  
van  het  plan  niet  van  de  grootste  zorg  zijn.    

We  zien  bij  een  MER  terug  dat  er  ook  alternatieven  overwogen  worden.  Andere  locatie  /  andere  
invulling.  College  zijn  bij  dit  plan  ook  alternatieven  overwogen?    

College  is  een  park  van  een  andere  omvang  overwogen?  
De  PvdA  stelt  sterke    vraagtekens  bij  de  omvang  van  het  park  naast  een  woonwijk.  We  hebben  niet  
voor  niks  geformuleerd  dat  een  park  maat  L  niet  past  bij  een  dorp  of  woonwijk.  
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Gezondheid  en  milieu  
In  de  vergadering  van  vorige  week  heeft  de  PvdA  al  een  aantal  zorgpunten  benoemd.  Onze  vragen  
over  de  gezondheid  zijn  deels  beentwoord  door  de  gestuurde  brief  van  het  colllege.  We  hebben  
daarop  nog  wel  een  aanvullende  vraag:    Gedurende  het  gebruik  van  zonnepanelen  komt  niet  alleen  
straling  vrij  maar  ook  zware  metalen  zoals  lood.    

•   In  hoeverre  kunnen  we  verwachten  dat  deze  als  reststoffen  in  de  bodem  terug  te  vinden  zijn?  

•   Heeft  dit  impact  op  de  toekomstige  bestemming  wonen?  

  
2.  Participatie  

Een  mooi  uitgangspunt  van  zonneooogst.  Voorwaarde:  participatie.  We  leren  immers  van  de  fouten  
die  we  met  windparken  hebben  gemaakt.  

Kunnen  de  inwoners  participeren?  Participeren  in  de  planontwikkeling  &  participeren  in  de  
opbrengsten.  

Laten  we  de  participatieladder  er  eens  bij  pakken  en  kijken  waar  de  gemeente  BO  staat  ten  opzichte  
van  dit  plan.  In  april  2018  wordt  er  een  voorstel  gedaan  voor  het  plan.  De  inwoners  mogen  het  plan  
zien  en  er  op  reageren.  Op  welke  trede  van  de  participatieladder  staan  we?    

We  zijn  erg  benieuwd  hoe  de  andere  fracties  dit  onderdeel  beoordelen  ten  opzichte  van  ons  zelf  
vastgestelde  beleid  zonneooogst.  In  het  bijzonder  GB,  die  heeft  de  grootste  ambities  op  het  vlak  van  
burgerparticipatie:  op  welke  trede  had  GB  willen  staan?  

Wij  zien  dit  niet  terug.  Particperen  in  de  opbrengsten.  Inwoners  kunnen  profiteren.  Ze  moeten  hier  
zelf  het  initiatief  toe  nemen.  Is  dat  het  nieuwe  particpatiemodel:  er  wordt  een  plan  gepresenteerd:  
beste  inwoner,  verenigt  u,  zie  zelf  maar  hoe  je  voordeel  hier  uit  kunt  halen?  Daar  denkt  de  PvdA  
anders  over.  Ga  in  gesprek  over  een  win-‐win  situatie  voordat  er  een  plan  ligt.  En  werk  deze  win-‐win  
situatie  uit.  

Hoe  zien  we  deze  kan  optie  voor  ons?  Zijn  hier  afdwingbare  afspraken  over  te  maken?  Gaat  u  dit  als  
college  bewaken  en  controleren  ?  Of  laat  u  dit  ook  over  aan  de  inwoners?  

  

3.  Draagvlak  

Draagvlak:  wederom  een  uitgangpunt  van  zonneoogst  die  we  natuurlijk  onschrijven.  

De  Partij  van  de  Arbeid  is  van  mening  dat  er  onvoldoende  draagvlak  is  voor  dit  plan.  Dat  blijkt  onder  
andere  uit  het  aantal  zienswijzen.  Wij  hebben  er  geen  boodschap  aan  dat  sommige  partijen  stellen  
dat  het  aantal  unieke  zienswijzen  minder  is.  Niet  iedere  inwoner  van  Borger  is  immers  een  volleerd  
bezwaarschift  schrijver.  Grofweg  de  helft  van  de  wijk  Daalkampen  heeft  een  zienswijze  ingediend,  
dat  vinden  wij  zwaarwegend  ook  als  het  gaat  om  dezelfde  zienswijzenI  Is  het  dan  zo  dat  als  er  maar  
voldoende  zienswijzen  binnenkomen  dat  er  dan  geen  draagvlak  is.  Nee,  dat  zijn  wij  niet  van  mening.  
Het  gaat  vooral  ook  om  de  inhoud  van  de  zienswijzen.  Deze  vinden  wij  bij  het  plan  Daalkampen  van  
een  dermate  zwaarwegend  karakter,  dat  wij  niet  kunnen  spreken  van  voldoende  draagvlak  voor  het  
plan  Daalkampen  in  de  omvang  zoals  die  er  nu  ligt.  De  omwonden  geven  aan  dat  in  een  plan  in  een  
andere  vorm  op  meer  steun  had  kunnen  rekenen.  Die  mening  delen  wij.      

Tweede  termijn:  
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Hoe  stond  het  ook  al  weer  in  de  verkiezingsbelofte  van  GB:  De  gemeente  dat  bent  u  als  inwoner,  als  
vereniging  als  bedrijf.  U  vormt  het  hart.  Niet  alleen  luisteren  maar  uw  mening  moet  effect  hebben.    

De  invulling  van  de  directe  leefomgeving  is  iets  van  u,  samen  met  u  willen  we  kijken  hoe  we  die  vorm  
moet  geven.  

College:  wat  ons  betreft  mag  u  het  huiswerk  overdoen.  U  heeft  zich  niet  gehouden  aan  de  afspraken  
die  we  met  elkaar  gemaakt  hebben.  U  heeft  de  inwoners  niet  betrokken  in  de  besluitvorming:  ze  
mochten  slechts  hun  oordeel  geven  toen  het  plan  al  was  gemaakt.  Dat  oordeel  heeft  de  wijk  
Daalkampen  massaal  gegeven:  dit  is  geen  goed  plan.  Luistert  u  er  naar?  

Mocht  dit  plan  straks  wel  doorgang  vinden  dan  verwachten  wij  dat  dit  bij  de  Raad  van  State  uitkomt.  
Wij  achten  de  kans  reeel  dat  daar  wel  eens  een  ander  besluit  kan  vallen.    

Kortom:  de    PvdA  doet  een  oproep  om  niet  nu  in  te  stemmen  met  dit  plan.  Er  zijn  in  het  plan  
Daalkampen  mogelijkheden  MET  draagvlak  en  MET  participatie.  Alleen  dan  zijn  we  met  elkaar  
constructief  bezig  met  de  energietransitie.  Daar  moet  dan  wel  de  tijd  voor  worden  genomen  met  een  
zorgvuldigproces  in  tijd.      
  

  

1.     Daalkampen    

   Maatschappelijk  belang:  nee,  Participatie:  nee,  Draagvlak,  nee  advies:  Nee  

2   Paardetangendijk  

   Maatschappelijk  belang:  ja,  Participatie:  nee,  Draagvlak,  nee  advies:  Nee  

3     Zonnepark  Hooghweg  Energy  

   Maatschappelijk  belang:  ja,  Participatie:  nee,  Draagvlak,  ?  advies:  uitstellen  

4   Zonnepark  Exloo  

   Maatschappelijk  belang:  ja,  Participatie:  ja,  Draagvlak,  ?  advies:  uitstellen  

5   Zonnepark  Westdorp  

   Maatschappelijk  belang:  ja,  Participatie:  nee,  Draagvlak  ?    advies:  uitstellen  

  

Paardetangendijk  
Idem  als  Daalkampen:  in  het  bijzonder    

Mooi  visie  document  geschreven  waaraan  dit  plan  getoetst  kan  worden.  Voldoen  we  hier  aan?    

Maatschappelijk  belang  

•   Uitdaging  duurzame  energie    
•   Versterken  van  de  lokale  economie  à  Positie  Powerfield:  meer  belegging  dan  

maatschappelijk  belang.  Zijn  er  Afdwingbare  afspraken  gemaakt  met  Powerfield,  onder  
andere  ter  voorkoming  van  doorverkoop  op  korte  en  middellange  termijn?  

•   Landschappelijke  inpassing    à  zijn  er  alternatieven  overwogen?  
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Participatie  

Uitgangspunt  van  Zonne  oogst.    Participatie:  voorstel  naar  dorpshuis.  Postcode  roos  kan  onderzocht  
worden.  Waarom  is  dit  nog  niet  gedaan?  

Draagvlak  

Is  er  voldoende  draagvlak  bij  betrokkenen?    

Wat  stond  er  in  het  plan  van  initiatiefnemer:  1  informatie  avond  houden?  Was  daarmee  de  
inschatting  dat  we  kunnen  opmaken  of  er  draagvlak  is?  Of  stond  er  meer  in  het  plan  van  aanpak  van  
de  Paardentangedijk  en  is  dat  geen  invulling  gegeven.?  

Volgens  de  PvdA    kunnen  wij  op  basis  van  de  zienswijzen  en  het  ontbreken  van  een  rapporatage  van  
het  college  over  draagvlak  opmaken    dat  er  onvoldoende  draagvlak  is  voor  dit  park  

Zonnepark  Hooghweg  Energy  
  

Maatschappelijk  belang:  ja,  Participatie:  nee,  Draagvlak?  ,    advies:  uitstellen  

  

Zonnepark  Exloo  
Maatschappelijk  belang:  Groot  park  in  het  Hunzedal.  De  mogelijkheden  om  hiermee  ook  een  
koppeling  te  maken  met  het  tegen  gaan  van  veenoxidatie  is  wat  de  PvdA  betreft  een  must.  

Participatie:  een  poule  van  agrariers.  Participatie  van  inwoners  in  de  opbrengsten  moet  nog  verder  
worden  uitgewerkt.  

Wat  ons  betreft  lopen  we  hier  het  risico  een  papieren  duurzaamheidsopdracht  te  vervullen.  We  
weten  nog  niet  of  de  verstoring  met  Lofar  is  op  te  lossen.  De  wethouder  geeft  aan  dat  dit  voor  
rekening  komt  van  de  initiatiefnemer.  Maar  hebben  we  hier  als  gemeente  iets  aan?  Wat  hebben  we  
aan  een  park  op  papier  die  niet  gerealiseerd  kan  worden?    

Draagvlak:  Er  zijn  geen  zienswijzenvan  inwoners,  kun  je  dan  concluderen  dat  er  draagvlak  is?  Neeook  
hier  kunnen  we  als  PvdA  niet  constateren  dat  er  draagvlak  is.  Maar  in  relatie  tot  andere  plannen  die  
we  vanavond  bespreken  kan  wel  worden  gesteld  dat  op  deze  plek  eerder  sprake  kan  zijn  van  
draagvlak  dan  bij  een  aantal  andere  plannen.  

Advies:  uitstellen  

  

Zonnepark  Westdorp  
Geen  specifieke  punten.    

Dus  ja  er  is  een  maatschappelijk  belang  

Participatie:  een  vergoeding  voor  een  energie  systeem  op  het  dorpshuis  en  de  mogelijkheid  om  
duurzaamheidsmaatregelen  te  treffen.  

Hoe  gaat  de  gemeente  er  op  toezien  dat  deze  maatregelen  ook  worden  genomen?    
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Draagvlak:    Zienswijze  Astron,  Provincie  ,  Waterschap    

Er  zijn  geen  zienswijzenvan  inwoners,  kun  je  dan  concluderen  dat  er  draagvlak  is?  Neen  ook  hier  
kunnen  we  als  PvdA  niet  direct  constateren  dat  er  draagvlak  is.  Maar  in  relatie  tot  andere  plannen  
die  we  vanavond  bespreken  kan  wel  worden  gesteld  dat  op  deze  plek  eerder  sprake  kan  zijn  van  
draagvlak  dan  bij  een  aantal  andere  plannen.  

  

  

  

Hoe  staan  we  op  de  participatie  ladder?  

  

Zonneoogst:  Inwoners  hebben  we  gevraagd  bij  de  vormgeving  van  het  beleid.  We  hebben  
geconstateerd  dat  er  niet  veel  aanwezigen  waren  die  niet  direct  belanghebbende  waren.  
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3  oktober  kernboodschappen  van  de  andere  fracties  

  

  

  

  

  

Pvda  
Gezondheid
Draagvlak
Provincie

D66
Dialoog

CU  
Zorgvuldig

GB
Sluit  aan

Gaat  beraden

LBO  
Maatschappelijk  

belang?

GL
Wil  niet  wachten
Kritisch  over  

oordeelsvorming

CDA
?  NW  buinen  +  
Valthermond


